
Norddjurs Golfklub 
Begynderudvalget 
 
Møde i Begynderudvalget     29. marts 2019, kl. 10.00  
 
Begynderudvalgets medlemmer: 
Inge-Lis Mørch (formand) 
Lone Nielsen 
Jannet Hansen 
Ole Bulebanker 
Pro/Manager Mads Malmmose Sørensen – deltager efter behov 
 
Dagsorden/Referat –  
 

Dagsorden/Emner Referat/Beslutninger 
1. Opfølgning fra tidligere møder 
 

• Drøftet alternative turneringer i Klub 37 – evt. 
turnering  mod sidste års begyndere. Evt. dame- 
og herreturnering mod hhv. Tirsdagsdamer og 
Onsdagsherrer 

• Spil-med dag/åbent hus i efteråret 
• Familiedag (MMS) 
• Messer (se nedenstående beslutning) 
 

2. Rekruttering  
- Golfens dag 
.- Åbent hus 
- Projekt rekruttering i samarbejde 
med DGU 
- Golf og diabetes  
- Ældresagen 
- Hjerteforeningen 
 
 

• Golfens dag 28.4. og Åbent hus 12.5.  planlægges 
særskilt. 

 
• Projekt rekruttering er sat i gang med et 

brainstormingsmøde med 12 deltagere, valg af 
indsatsområderne: Juniorer, firmagolf og 
netværk. Deltagerne er fordelt i grupper/emner 
og mødes hver især med Michael Jürgensen den 
4.4. for at planlægge det videre forløb. 

 
• Inge-Lis arbejder videre med Golf og diabetes i 

samarbejde med Peter van Zanten, DGU. DGU 
laver markedsføringsmateriale, som skal 
distribueres til relevante. 

 
• Inge-Lis arbejder videre med Ældresagen og 

Hjerteforeningen for om muligt at få et 
samarbejde. 

3.  Markedsføring 
- Åbent hus folder 
- DGU’s flyer 
- Banner 
- messer 
- annoncering 
- Facebook 
- Hjemmeside 

-  
 

• Åbent hus folderen gennemgået og forslag til 
rettelser. Forsiden skal indeholde billeder. Mads 
og Inge-Lis holder møde med Ruben, som står 
for design. 

• Ruben har bestilt DGU flyers, som skal deles ud 
af begynderudvalget. 

• Ole Bulebanker og Poul Anker Pedersen har sat 
et “skelet” op til et banner ved indkørslen til 
klubben, og Ruben har bestilt et banner. 

• Enighed om at droppe deltagelse i messer i år 



pga. de andre aktiviteter vedr. rekruttering. 
• Vi forsøger at få omtalt Golfens dag og Åbent hus 

i dagspressen ifm. en evt. artikel efter 
åbningsturneringen og det undersøges hvad en 
fleregangs avisannoncering koster. 

• Ruben har delt markedsføring på FB og sat på 
egen hjemmeside 

4. Begyndermateriale 
- Mappe med 

Begynderudvalgets 
material 

- Begynderhæftet 
 

• Fysisk gennemsyn af mappen venter til næste 
møde 

• Begynderhæftet gennemgået. Fakta oplysninger 
tilrettes og  forslag til ændringer implementeres. 
Der skal være billede på forsiden. Mads og Inge-
Lis holder møde med Ruben, som står for design. 

5. Begynderforløb 
- pris  
- træning (MMS oplæg) 
  

• Prisen i år bliver 500 kr . Forslag om en klubpolo 
til dem der melder sig ind i klubben efter endt 
begynderforløb foreslås i bestyrelsen. 

• Mads præsenterede årets træningskoncept, som 
implementeres i diverse 
markedsføringsmateriale, hjemmeside mv. 
Begynderforløb for den enkelte styres via det 
fælles googledokument 

6. Fastholdelse  • Bestyrelsen har besluttet at ansætte Henrik 
Jacobsen til ”Efterskole” træningskonceptet for 
begyndere fra 2018 og  2017– som hjælp til 
Mads, der tager sig af begynderne 2019. 

7.  Åbningsturnering 11.4.2019 
- turneringsledere 
- præmier  (alle turneringer) 
- økonomi 
- madbestilling/menu (alle 
turneringer 
 

• Indbydelse udsendt til holdkaptajner og alle med 
hcp 36+.   

• Præmier er gavekort til BackTee på 125 kr, 100 
kr og 75 kr. Til særlige turneringer desuden 
nærmest flag præmier, holdpræmier mv – 
fastsættes fra turnering til turnering. 

• Det bliver i år muligt at bestille sandwichboller 
eller kyllingesalat til 35 kr 

8. Turneringsledere og 
holdkaptajner 
- møde ? 
- planlægning/kalender 
 
 

• Materialet til holdkaptajnerne opdateres og 
sendes til dem med forespørgsel om 
nødvendigheden af en mødeaften. 

• Lone Nielsen præsenterede 
planlægningskalenderen for turneringsledelse til 
godkendelse. 

Evt. 
 
 
 

Drøftet Klub 37 konceptet generelt i relation til 
handicapbegrænsning for deltagelse. Begyndere og 
medlemmer med hcp 36+ har 1. prioritet for 
deltagelse. Turneringerne kan evt. fyldes op (max. 
36 deltagere) - efter først til mølle princippet - af 
andre med hcp ned til 30.  

Næste møde 
 
 

16.4.2019 kl. 14.30 – planlægning af Golfens dag og 
åbent hus 

 
Referent: Inge-Lis 


